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Truhlář je řemeslník, který vyrábí a opravuje dřevěný nábytek, dřevěné části

staveb (okna, dveře, schody, ...) případně jiné užitkové předměty ze dřeva.

Označení truhlář se používá převážně v Čechách, pochází z německého slova

die Truhe – truhla. Naopak na Moravě se používá spíše výraz stolař, který je

odvozen od slova stůl, který je odvozen podobně jako německé der Tischler od

der Tisch – stůl.

Na rozdíl od příbuzného tesařství pracuje truhlář s prkny, fošnami, hranoly,

latěmi, lištami, případně s dýhami.

Typickými pracovními úkony truhláře jsou (řezání, hoblování, dlabání,

frézování, čepování, dýhování, ohýbání, soustružení, lepení, broušení, lakování a 

další nové techniky).

K výše uvedeným pracovním úkonům je zapotřebí tradičních truhlářských

nástrojů a nářadí, o kterých bude detailněji uvedeno a popsáno v následujících

kapitolách.

TruhlTruhláářř



Rozdělení:

Truhláři se obvykle dělí na:

� Nábytkové truhláře – stolaře (vyrábějí dřevěný masivní nábytek, ale i 

nábytek z materiálů na bázi dřeva – DVD, DVD, MDF, atd. doplněnými 

umělými hmotami).

� Stavební truhláře – (vyrábějí okna, dveře, schody, podlahy, obložení

stěn a stropů a další dřevěné prvky staveb).

� Umělecké truhláře – (vyrábějí luxusní hodnotný umělecký nábytek z 

vybraných kvalitních dřev)

� Modeláře – (vyrábějí ve slévárenských provozech dřevěné modely, z nichž

se pak vyrábějí pískové formy pro odlévání kovových odlitků. Velký význam

zde sehrává broušení složitějších trojrozměrných tvarů).

� a další (řezbáře, parketáře, soustružníky, restaurátory

historického nábytku)



HobliceHoblice
Jedním z nejdůležitějších výrobních prostředků v truhlářské dílně je pracovní stůl zvaný hoblice,

(obr. č. 1). Je vyrobena z tvrdého bukového dřeva. Je vybavena dvěmi vozíky. Na levé straně se

nachází přední vozík, který slouží k upínání dlouhých dřevěných obrobků na kterých se srážejí

hrany nebo se na obrobku vyřezávají různé tvary.

Na pravé straně se nachází zadní vozík, který slouží k svislému upínání dřevěných obrobků a

také k podélnému upínání v kombinaci s kovovými poděráky. Například dřevěný hranolek se 

vloží mezi poděráky, tak aby délka mezi 

poděráky byla o něco málo větší

než obráběný hranolek a pomocí

klíče zadního vozíku se hranolek 

pevně upne (viz. obr. č. 2). Na 

zadní straně desky stolu je umístěný

žlábek, který je určen k odkládání

nástrojů, spojovacích prostředků a 

jiných předmětů.

Obr. č. 1   Hoblice



PrPrááce ce ss hoblichoblicíí –– upupíínnáánníí materimateriáálu lu pomocpomocíí ppřřednedníího a zadnho a zadníího vozho vozííkuku

Obr. č. 2    Upínání dřevěných obrobků

pomocí poděráků a zadního vozíku

Obr. č. 3    Upínání dřevěného materiálu do předního vozíku



MMěřěřidla a rýsovacidla a rýsovacíí pompomůůcky cky 
Měření je porovnávání například délky nebo úhlu s odpovídajícím měřidlem (metr,

posuvné měřítko, úhelník, pokosník).

Nejpoužívanějšími měřidly truhlářů pro měření délky jsou skládací, svinovací metry

v ojedinělých případech pro měření větších délek, pásma a v některých případech lze

použít posuvného měřítka (slangově šuplera). Používá se pro měření tloušťky

materiálu, vnitřní a vnější měření hloubek.

Obr. č. 4   Skládací metr

Obr. č. 6   Svinovací metr

Obr. č. 5   Posuvné měřidlo



Úhlová měřidla slouží k měření, obrysování a kontrole úhlů. K měření úhlů se

používají úhloměry. Pro truhláře jsou důležité úhly 90° (pravý úhel) a 45° (pokos).

Pravý úhel 90° je kontrolován a označován pomocí pevného příložného úhelníku

(obr. č. 10). Úhelník se skládá z příložného ramene a pravítka.

U pokosníku svírá hrana příložného ramene a pravítka úhel 45°. (obr. č. 8).

Stavěcí pokosník má pohyblivé pravítko. Slouží k odměření, přenášení a obrysování

libovolně velkých úhlů.

Vodováha je potřebná ke kontrole vyrovnávání vodorovné nebo

svislé polohy ploch při stavebních pracech. Vodováha se 

přiloží na kontrolovanou plochu. Je-li plocha vodorovná popřípadě

svislá, nachází se vzduchová bublina v libele mezi vnitřním

značkami.

ÚÚhlovhlováá mměřěřidlaidla

Obr. č. 10 Úhelník a kontrola úhlu

Obr. č. 8 Pokosník

Obr. č. 9 Stavitelný pokosník

Obr. č. 7 Vodováha



Obr. č. 11   Šídlo a špice

Obr. č. 15   Rejsek

Rejsek se používá k rýsování

rysek, které mají vést 

rovnoběžně s nějakou 

hranou rýsovaného 

dílu.

Šídlo slouží k obrysování a k označování otvorů pomocí vpichu

pro malé vruty do dřeva.

Špičáky, špice se používají jako šídla k obrysování a k napichování

otvorů. Otáčením hranatého špičáku po napíchnutí se otvor zvětšuje

na požadovanou velikost. Obr. č. 12   Použití špice

Obr. č. 14   Práce s Rejskem

Obr. č. 13   Rýsování pomocí úhelníku



NNáástroje pro stroje pro řřezezáánníí

Pod pojmeme ruční řezání se rozumí oddělování a odvádění malých sypkých dřevěných

třísek (pilin) pohybem listu pily. Pilové listy mohou být upnuty do rámu nebo oblouku 

nebo existují pilové listy volné, opatřené rukojeti.

Pilové listy jsou vyráběny z tvrzené nástrojové oceli. Skládají se z vlastního pilového

listu a zubů pily. Zuby pily mají tvar za sebou seřazených stejně velkých trojúhelníků,

jejichž hroty leží v jedné ose, nazývané hrotnice. Podrobný popis je více popsán na 

obrázku č. 16.

Pilový list musí mít pilový rozvod (šraňk), tak aby zuby

byly střídavě vyhnuté na jednu a na druhou stranu,

aby se pila v řezu nesvírala.

Obr. č. 16   Části pilového listu - popis

Obr. č. 17   Rozvod ručních pil



Druhy ruDruhy ruččnníích pilch pil
Rámová pila – pilový list je na dvou stranách uchycen v rukojetích a je napínám pomocí

motouzu nebo drátu. V kovové příčce

jsou vloženy 3 druhy pilových listů

podle použití. 

Široký list s hrubším ozubením – větší

zuby, pro hrubé zkracování a podélné

řezání.

Široký list s jemným ozubením – menší

zuby pro jemný řez, přesné zkracování, 

výrobu rohových spojů - čepování, atd.

Úzký list s jemným ozubením pro vykružování zakřivených tvarů –

(obr. č. 19, 20, 21)

Obr. č. 19   Rámová pila - vykružovačka

Obr. č. 18   Rámová pila

Obr. č. 21   Zakřivené tvarové dílce
Obr. č. 20   Vykružování tvarových dílců



Ruční pily s rukojetí
K těmto pilám se řadí čepovky, ocasky, hřbetovky, děrovky, svlakovky a dýhořezky.

Čepovka – je malá hřbetovka s velmi jemným ozubením

pro velmi čistý řez. Používá se pro 

zhotovování nejrůznějších spojů. Čepování,

přeplátování, výroba ozubů…

Ocaska – pilový list má kónický tvar, na straně rukojeti je list širší na druhém konci 

užší. Má přímé hrubé zuby. Svou tuhost 

získávají odpovídající tloušťkou listu. Používá

se k řezání velkých desek nebo zkracování.

Děrovka (zlodějka) – je vhodná k řezání oblouků u velkých ploch a vyřezávání otvorů.

Zuby nejsou rozvedené jak je tomu u 

ostatních pil. Aby se list při řezání nesvíral, 

je na hřbetu tenčí než u hrotů zubů. 

Obr. č. 22 Čepovka

Obr. č. 23 Ocaska

Obr. č. 24 Děrovka

Obr. č. 25 Vykružování děrovkou



Hřbetovka – je v podstatě shodná s čepovkou. 

Získává svou tuhost listu hřbetem.

Malé zuby umožňují jemný řez.

Svlakovka – je ruční pila, která slouží k řezání svlakových drážek například do schodnic 

při výrobě schodů nebo při výrobě rybinových spojů.

Dýhořezka – má malý oválný pilový list se zalomeným držadlem. Zalomení umožňuje

přesné vedení pily u dorazu, např. latě. 

Vzhledem k malým zubům s nožovým 

broušením působí pila při taženém řezu

jako nůž.

Obr. č. 29 Svlakové spoje

Obr. č. 26 Hřbetovka

Obr. č. 28 Svlakovka

Obr. č. 30 Dýhořezka

Obr. č. 27 Čepování ruční pilou



NNáástroje k hoblovstroje k hoblováánníí

Pod pojmem ruční hoblování se rozumí oddělování třísek z dřevěné plochy za pomocí

hoblíku. Nejpoužívanějšími hoblíky truhláře jsou – hladík, klopkař, macek, římsovník, 
cidič, kocour.

Hladík – je opatřen hoblovacím želízkem bez klopny. Používá

se na hrubé hoblování nerovných ploch a hran. Hodí

se i na ubírání čelního dřeva.

Klopkař – je opatřen hoblovacím želízkem s klopnou. Používá

se k vytváření čistých, rovných, dřevěných ploch a

hran. Klopkař se používá

místo macku u menších 

dílů a k ubírání čelního

dřeva.

Obr. č. 31 Hladík

Obr. č. 33 KlopkařObr. č. 32 Popis částí hoblíku



Macek – je opatřen hoblovacím želízkem s klopnou. 

Používá se k vytváření rovných ploch a hran. 

Pro svou délku se hodí k opracování dlouhých 

dílů.

Římsovník – slouží k vyhoblování a přehoblování drážek, 

profilů a profilových hran. Hoblovací želízko může být

s klopnou nebo bez klopny.

Cidič – je opatřen hoblovacím želízkem s klopnou. Používá se k 

začišťování masivního dřeva a odýhovaných ploch i pro 

jemné práce.

Kocour – hoblík může mít 10, 15 nebo 20 mm široké želízko. 

Vypracovávají se s ním dna 

drážek, např. svlakových 

drážek u schodnic při výrobě

schodů (viz. obr. č. 29).

Obr. č. 34 Macek

Obr. č. 35 Římsovník

Obr. č. 36 Cidič

Obr. č. 37 Kocour
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Metodický list

V úvodu prezentace jsou žáci seznámeni s truhlářským řemeslem.
To znamená s jakými matriály truhlář pracuje a jaké činnosti truhlář provádí. 
Vyučující žákům vysvětluje pomocí obrázků a textu jak se zachází a k čemu 
se používá jednotlivá nářadí. U některých obrázků nechybí i popis 
jednotlivých částí nástrojů. V prezentaci jsou uvedeny nástroje a nářadí jako 
jsou měřící a rýsovací potřeby, úhlová měřidla, pily, hoblíky, hoblice – pracovní
stůl truhláře.

Cílem této prezentace je žáky seznámit se základními nástroji a nářadím 
se kterým truhlář každodenně přichází do styku.
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